Hærvejsklyngen og Landdistrikternes Fællesråd afholder en stor landsby event i Aktivitetshuset i Hovborg
den 27. april 2019.
Eventen har som overordnet tema: Livet i fremtidens landsby. Vi vil gerne have fokus på både energi,
bæredygtighed, livet i naturen, sundhed, Økologi, Kulturlivet i fremtidens landsby, Den selvforsynende
landsby, fremtidens byggeri for alle aldre, finansiering m.v. Vi har allerede tilsagn fra en række aktører om
at være med.
I og med at vi arrangerer eventen i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd, får vi mulighed for at
komme ud i hele landet til alle landsbyer med indbydelsen. I første omfang inviterer vi evt. interesserede til
at have energifelter (det kalder vi dem i stedet for traditionelle stande). Vi satser på at de, der arbejder
inden for samme område, arbejder sammen i et felt. F. eks. kreditforeninger, banker, alternative
finansieringstilbud o.s.v.
De besøgende vil kunne købe småretter, kaffe og kage i løbet af dagen, men der bliver ikke noget salg fra
de aktører, der har energifelter.
Vi har tilsagn fra skolerne om deltagelse. Eleverne skal arbejde med deres bud på skoler i fremtidens
landsbyer: Skal de være helt anderledes? Spejderne deltager med små lejre rundt omkring hallen.
Hærvejsklyngens ungegruppe er netop startet på E-sport, og det kommer de og arbejder med sammen med
DGI. De to arbejdsgrupper i Hærvejsklyngen, der arbejder med henholdsvis turisme og bosætning i klyngen,
er naturligvis med. De kommer med deres bud på turismens muligheder i landsbyerne, og fremtidens
bosætning og fælles transport. Vi inviterer også foreningerne i klyngens område til at være med. De 4
dagligvarebutikker satser vi også på deltager. De er jo hjertet i landsbyerne. Vejen kommune håber vi også
på vil være med, og selvfølgelig lokalrådene.
Der vil komme en masse presseomtale, den del er i de bedste hænder hos Landdistrikternes Fællesråds
presseafdeling.
Vi har udarbejdet en invitation om at være med, som er vedhæftet her. Vi ser meget frem til at høre fra jer
og håber, at I vil deltage. Det koster ikke noget at deltage.
Det vil også være dejligt, hvis I har bud på, hvem I gerne så deltage; der er sikkert brancheorganisationer vi
ikke har tænkt på.
Venlig hilsen
På vegne af styregruppen
Kirsten Bruun
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Hærvejsklyngens 5 landsbyer er: Gesten, Bække, Gjerndrup, Lindknud og Hovborg, alle i den nordlige del af
Vejen Kommune.

